
avaliação imunológica, os resultados suge-
rem que o óleo de copaíba tem efeito modula-
dor da imunidade.

Para poedeiras, a inclusão do extrato 
de barbatimão resultou em maior peso do 
ovo, semelhantes ao tratamento com anti-
bióticos. Em relação à qualidade da casca, 
com a inclusão do extrato de pacari, ocorreu 
melhora na qualidade e com o barbatimão, 
essa qualidade chegou a superar os resulta-
dos obtidos com a inclusão de antibióticos 
sintéticos. 

Em suínos, a pesquisa avaliou o po-
tencial antiparasitário do pacari e da sucu-
pira no controle da sarna sarcóptica, com 
efeitos bastante positivos. De acordo com a 
professora Moema Pacheco Chediak Matos 
(EVZ), uma das responsáveis pela pesquisa, 
constatou-se que há “um grande potencial 
acaricida de algumas substâncias frente 
ao parasito causador da sarna sarcóptica, 
sendo verificada uma grande melhora na 
resposta em nível inflamatório e de cicatri-
zação nos suínos que foram tratados com 
os bioprodutos específicos”. Em todas essas 
pesquisas, são sugeridos mais testes para 
melhor definir formulações e dosagens dos 
extratos das plantas, a fim de tornar viável 
sua utilização pelos produtores.

Propriedades terapêuticas e bioprodutos

Rede de pesquisa para o 
Centro-Oeste

Estruturada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), com o apoio dos 
Estados, de suas respectivas Fundações de Am-
paro à Pesquisa e das universidades federais, a 
Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação objetiva fortalecer e consolidar a for-
mação de recursos humanos e a produção de 
conhecimento para o desenvolvimento susten-
tável da região. 

No primeiro edital da Rede, em 2010, fo-
ram contemplados 16 projetos multidiscipli-
nares em diferentes áreas. Cinco deles estão 
sob coordenação da UFG e concentram nela 
seus experimentos. No segundo edital, lan-
çado em 2013, outros cinco grandes projetos 
envolvendo profissionais da UFG foram apro-
vados pela Rede Pró-Centro-Oeste.

O Jornal UFG levará a público as pesqui-
sas da Rede Pró-Centro-Oeste realizadas na 
universidade. Começamos, nesta edição, pela 
rede Produção Animal Sustentável, cujos pro-
jetos envolvem o uso de bioprodutos de plan-
tas medicinais do Cerrado na alimentação e 
tratamento de animais.
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Plantas medicinais do Cerrado são 
experimentadas na produção animal
Especialistas integrantes da rede de pesquisa Pró-Centro-Oeste analisam os efeitos antimicrobianos da 
sucupira, da copaíba, do barbatimão e do pacari em ruminantes e monogástricos. O objetivo é contribuir 
para a diminuição do uso de antibióticos em animais de produção.

Silvânia Lima

O efeito antimicrobiano 
de muitas plantas do 
Cerrado, já conhe-

cidas como terapêuticas, 
pode ser utilizado na nutri-
ção de animais ruminantes. 
Algumas dessas plantas 
estão sendo estudadas por 
pesquisadores da área de 
Produção Animal das cin-
co universidades federais 
da região Centro-Oeste, 
sob coordenação da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG). Com o apoio da Fa-
culdade de Farmácia (FF), 
responsável pela extração e 
identificação das espécies e 
dos seus princípios ativos, 
bioprodutos da sucupira 
(Pterodon emarginatus Vo-
gel), da copaíba (Copaifera 
langsdorffii Desf), do bar-
batimão (Stryphnodendron 
adstringens (martius) Co-
ville) e do pacari ( Lafoensia 
pacari A. St.-Hill) estão sen-
do testados na alimentação 
de bovinos, frangos, ovinos 
e suínos, na Escola de Ve-
terinária e Zootecnia (EVZ). 

Trata-se de uma im-
portante ação de valori-

zação da flora do Cerrado 
com o seu potencial fitote-
rápico. Também participam 
dos estudos pesquisadores 
das Universidades Federais 
de Mato Grosso (UFMT), 
de Mato Grosso do Sul 
(UFMS), da Grande Doura-
dos (UFGD) e da Universi-
dade de Brasília (UnB).

As pesquisas, algu-
mas já concluídas e outras 
em fase de experimentação 
de campo, devem contribuir 
com alternativas ao uso de 
medicamentos sintéticos na 
produção animal. O con-
junto de 12 projetos cons-
titui a rede Produção Ani-
mal Sustentável financiada 
pela Rede Centro-Oeste de 
Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação (Rede Pró-Centro-
-Oeste). A coordenação da 
rede Produção Animal Sus-
tentável é da UFG, sob res-
ponsabilidade do professor 
Juliano José de Resende 
Fernandes, da EVZ, ten-
do como subcoordenador o 
professor Gumercindo Lo-
riano Franco, da UFMS. 

As pesquisas da rede 
Produção Animal Sustentá-
vel tiveram início em 2011 

e devem ser concluídas em 
2015. Os recursos apro-
vados para todos os proje-
tos somam mais de R$ 3,2 
milhões e são oriundos do 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás 
(Fapeg), pela Rede Pró- 
Centro-Oeste. Além de finan-
ciar diretamente os projetos, 
os recursos contribuem para 
ampliar e melhorar a estru-
tura de pesquisa da UFG e 
das demais Instituições Fe-
derais de Ensino Superior 
(Ifes) do Centro-Oeste.

Os projetos congregam 
42 pesquisadores, docentes 
e estudantes de graduação 
e pós-graduação, e já gera-
ram muitos trabalhos aca-
dêmicos, como artigos, dis-
sertações e teses. Estão en-
volvidos 17 pós-graduandos 
e mais de 20 bolsistas da 
graduação. Diversas opor-
tunidades de parceria surgi-
ram, com a realização desses 
experimentos, entre diferen-
tes unidades e institutos da 
UFG, e também com outras 
instituições.

Os pesquisadores da rede Produção 
Animal Sustentável procuram apresentar al-
ternativas e desenvolver produtos a partir do 
uso de plantas do Cerrado, com a finalidade 
de reduzir gastos na produção animal e pro-
mover o aumento da eficiência de utilização 
dos alimentos e a preservação do bioma Cer-
rado, pela valorização e pelo estímulo ao uso 
sustentável dos seus recursos. Além disso,  a 
busca por produtos fitogênicos na produção 
animal é algo novo e de extrema relevância. 
O professor Marcos Barcellos Café, que testa 
as plantas do Cerrado no combate à Esche-
richia coli patogênica em frangos de corte, 
explicou que “embora não hajam evidências 
científicas de que os antibióticos utilizados 
na produção animal causem problemas à 
saúde humana, há tendência à proibição 
dessas substâncias, como já ocorre na maio-
ria dos países europeus”.

A maior parte dos experimentos é vol-
tada à influência dos bioprodutos estudados 
sobre a digestibilidade dos alimentos, bus-
cando as dosagens corretas de acordo com 
os objetivos propostos em cada pesquisa.  No 
caso dos ruminantes – bovinos de corte e de 
leite, mantidos em regime de confinamento 
ou de pastejo – o uso dessas plantas é para 
controlar a fermentação ruminal, inibindo 
seletivamente grupos de microrganismos 
menos eficientes no trato gástrico desses 
animais, conforme explica o professor Vic-
tor Rezende Moreira Couto. Um experimen-
to, envolvendo 115 bovinos confinados, está 
em andamento na EVZ, avaliando efeito do 
extrato de barbatimão sobre o desempenho 
produtivo desses animais. Estudos prévios in 
vitro no Lamupas, já desmonstraram o efeito 
antibiótico do óleo da semente de sucupira, 
do óleo de copaíba e do extrato de barbati-
mão. Dos extratos inseridos na ração, o óleo 
de sucupira apresentou baixa aceitação por 
parte dos animais. 

No caso dos frangos, três frentes de 
pesquisa foram realizadas na EVZ. Além de 
verificar o desempenho geral dos animais 
tratados com os bioprodutos do Cerrado, os 
estudos tiveram focos específicos quanto à 
avaliação nutricional e metabólica, sob coor-
denação do professor José Henrique Stringhi-
ni, à saúde intestinal, pela professora Nadja 
Susana Mogyca Leandro, e ao aumento da 
imunidade contra patógenos no intestino, 
pelo professor Marcos Barcellos Café. Marcos 
Café informa que, em seus experimentos, o 
barbatimão e o pacari possibilitaram melho-
ria na conversão alimentar. Já com a copaíba 
e a sucupira, a digestibilidade dos nutrientes 
foi semelhante ao chamado controle positivo, 
quando são usados produtos sintéticos. Na 

Resultados apontam boas perspectivas
A volorização da flora do Cer-

rado é um dos objetivos da Rede 
Pró-Centro-Oeste. As quatro plan-
tas escolhidas para as pesquisas 
com animais são conhecidas por 
suas propriedades antimicrobia-
na e anti-inflamatória. Em hu-
manos, a sucupira é usada ainda 
como analgésica e antirreumáti-
ca, a copaíba como antitumoral, 
cercaricida e, juntamente ao bar-
batimão e ao pacari, antiulcerogê-
nica e cicatrizante. 

Tais plantas, na natureza, 
produzem substancias secundá-
rias (não essenciais às suas fun-
ções fisiológicas) capazes de inibir 
o ataque de predadores, como 
bactérias, fungos e protozoários. 
Esses compostos, utilizados na 
nutrição ou no tratamento tópi-
co, podem apresentar efeitos an-
timicrobianos desejáveis. Entre os 
possíveis princípios ativos que po-
dem estar presentes nos extratos, 

Os recursos da Rede 
possibilitaram a criação de 
importantes laboratórios na 
EVZ. O Laboratório Multiu-
suário da Rede de Produção 
Animal Sustentável (Lamu-
pas) envolveu a construção 
de 10 fermentadores de flu-
xo contínuo que simulam 
o trato gástrico de animais 
ruminantes, o que possibilita 
minimizar o número de ex-
perimentos com a utilização 
de animais canulados.  O 
conjunto de fermentadores 
permite a simulação das con-
dições ambientais do rúmen 
com controle computadoriza-
do da movimentação, da aci-
dez (pH) e da temperatura. O 
equipamento, desenvolvido 
pela equipe do professor Ju-
liano Fernandes, é único no 
Brasil e encontra-se em pro-

cesso de patente.
Além desses equipa-

mentos o Lamupas possui 
estrutura para análises de 
minerais, aminoácidos, áci-
dos graxos e outros. O con-
junto de equipamentos de 
ponta permite análises por 
meio de absorção atômica, 
de cromatografia gasosa e 
de cromatografia líquida. 
Também foi possível a ins-
talação de uma câmara fria, 
importante na manutenção 
de reagentes e amostras ex-
perimentais. Outros labora-
tórios da UFG também são 
utilizados, como os de Histo-
logia e Patologia Animal, da 
EVZ, de Parasitologia e de 
Produtos Naturais, da FF, e 
outros do Instituto de Pato-
logia Tropical e Saúde Públi-
ca (IPTSP).

Pau d´óleo, copaúva, óleo-preto, 
óleo-rajado ou simplesmente 
copaíba. A árvore, que pode chegar 
a 40 metros de altura, é facilmente 
encontrada pelo forte aroma 
exalado de sua casca. O bálsamo 
da copaíba, ou óleo, é extraído por 
meio de uma incisão no tronco, 
apenas uma vez ao ano.

Dedaleiro, dedal, mangava-brava, 
amarelinho, candeia-de-caju, 
copinho e louro-da-serra ou pacari é 
uma planta de porte arbóreo. Além 
dos usos terapêuticos já conhecidos, 
a planta está sendo estudada 
no tratamento de processos 
alérgicos. Em Goiás, sua madeira 
é muito utilizada para fazer eixos 
de carros de boi e a base da flor é 
usada como dedal.

O termo barbatimão é a 
denominação popular utilizada para 
uma variedade de plantas de larga 
ocorrência no Cerrado brasileiro. 
O nome deriva do termo indígena 
Iba Timo, que significa “árvore que 
aperta”, uma alusão à sua alta 
capacidade de adstringência. Suas 
conhecidas propriedades medicinais 
são atribuídas à produção potencial 
de tanino.

Faveiro, sucupira branca, fava de 
sucupira, fava de Santo Inácio, 
sucupira lisa são os nomes 
atribuídos à árvore de sucupira. 
A madeira dura e de longa 
durabilidade é outra vantagem. 
Além da semente, a casca e a raiz 
são largamente utilizadas contra 
diversas doenças.

há os taninos, as saponinas e os 
beta-carofilenos. A escolha dessas 
espécies se deu também pela alta 
atividade biológica, ou seja, são 
largamente encontradas. 

A partir do óleo da se-
mente de sucupira e do óleo-
-resina da copaíba, obteve-se os 
óleos essenciais. Das cascas do 
barbatimão e do pacari, obteve-
-se o pó, ou extrato seco. Esses 
constituem os bioprodutos pro-
cessados no Laboratório de Pro-
dutos Naturais que viabilizaram 
os experimentos dos projetos da 
rede Produção Animal Sustentá-
vel da Rede Pró-Centro-Oeste.

Essas espécies são reconheci-
das também por outras qualida-
des, como exemplo a madeira, re-
querida na marcenaria e na cons-
trução civil, e a pouca exigência de 
solo, algumas são recomendadas 
para compor reflorestamentos 
mistos em áreas degradadas.

Estrutura laboratorial

Professor Victor Couto mostra o extrato de barbatimão inserido na ração dos bovinos

Equipamento inédito do Lamupas, o “laboratório do trato 
gástrico”, visa simular o movimento digestivo de ruminantes

A participação da Faculdade de Farmácia foi 
fundamental para a identificação das espécies e 

obtenção dos bioprodutos utilizados nas pesquisas. 

O óleo de copaíba e o extrato de barbatimão 
são alternativas ao uso de antibióticos no 

desempenho de poederias comerciais 

A sucupira e o pacari se mostraram 
muito eficazes no controle da 
sarna sarcóptica em suínos
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